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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXXI. 2021

NASAĎ SI NA CHVÍLI KŘÍDLA MOTÝLÍ…
Před měsícem se díky autorce tvořící pod značkou @kulcza proměnila vrata naproti statku, když zde zobrazila kočku
ws kotětem. Nedávno dostala novou podobu další vrata, tentokrát v Hynkovské ulici. Své místo zde našel krásný motýl.
Mnozí brzy pochopili autorčin záměr umožnit dětem „nasadit si
křídla motýlí“. Stačí přistoupit, otočit se k obrazu zády, roztáhnou ruce
– a máte křídla…

ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ
Jak známo, ke vzhledu obce a k celkovému dojmu přispívají i zdánlivé „zkrášlující“ jednoduché drobnosti, případně
větší objekty nebo umělecká díla. I na vesnicích se již objevují sochy, plastiky, sluneční hodiny, kašny atd. Ve Skrbeni
by se jistě našlo několik míst, zákoutí či prostranství, která by stálo za to podobným způsobem upravit a doplnit. Namátkou - parčík mezi školou a silnicí, místo u hřiště v místě bývalé smuteční vrby a později dřevěného „korábu“ a řada
dalších. Až budete procházet vesnicí, zkuste se zamyslet, vzpomenout co se vám líbilo jinde a dejte námět. Stojí to za to.
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MLADÍ HASIČI
ZE SKRBENĚ
OBSADILI
PRVNÍ MÍSTA
V soboru 17. 7. 2021 se skrbeňští mladí hasiči zúčastnili pohárové
soutěže v obci Střeň. Na tuto soutěž
přijely okolní sbory ve velmi silném
obsazení, konkurence byla obrovská
a hlad po soutěžení po dlouhé pauze
neskutečně velká.
Této akce se zúčastnily tyto sbory:
za přípravku Nová Hradečná
za mladší a starší žáky (vždy po
jednom družstvu): Střeň, Chořelice,
Nová Hradečná, Uničov, Přáslavice,
Ludéřov a Skrbeň.
Naši mladší žáci si s přehledem
pohlídali obě soutěžní kola a zvítězili
časem z druhého požárního útoku
19:04s (první kolo 19:96 s).
Starším žákům první kolo sice
nevyšlo, špatný spoj jim zkomplikoval umístění a s časem 43:10s skončili předposlední. Vše si vynahradili
v druhém požárním útoku a s krásným
časem 14:69s přeskočili všechny svoje
soupeře a s velkým časovým odstupem
zvítězili.
Chtěl bych jim ještě jednou za
všechny poslat velkou gratulaci
k vítězství a zároveň poděkování za
perfektní reprezentaci obce Skrbeň.

TORNÁDO VE SKRBENI
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Snad každým otřáslo neštěstí,
které před nedávnem způsobilo na
jihu Moravy tornádo. Před 17 roky
jsme se ve Skrbeni s něčím podobným, i když v mnohem menší míře,
potýkali také. Ve středu 9. června
2004 zasáhlo část Skrbeně tornádo
(naštěstí již slábnoucí), které předtím napáchalo velké škody v Litovli. Během několika minut krátce
před 17. hodinou vítr nebývalé síly
poničil jižní část obce. Poškozeny
byly čtyři desítky střech v Nádražní
ulici, v části ulice Hlavní a ve všech
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ulicích jižně od železniční trati, za
své vzaly i letité stromy u železniční zastávky, na sokolském hřišti,
u Močidla a v jednotlivých zahradách, zpřetrháno bylo elektrické
vedení.
O síle řádícího živlu svědčí i vzdálenost, do jaké byly některé plechové
střechy odneseny. Přes rozsah škod
však naštěstí nebyl nikdo zraněn.
S likvidací následků katastrofy bylo
započato doslova několik minut potom, co vichřice přestala. S velkým
nasazením se na tom podíleli místní
hasiči, kterým na pomoc přispěchali
jejich kolegové z Horky. Zapojili se
i mnozí občané, jejichž domy poškozeny nebyly.
Během několika dnů se podařilo
trosky uklidit, postupně opravit střechy, komíny a štíty. S odstupem času
zůstaly většinou jen vzpomínky, které
ovšem letošní tornádo oživilo.

ŽIVOT
S WORKOHOLIKEM:
Práce na prvním místě
Práce je z mnoha důvodů poměrně důležitou součástí života každého
z nás. Je zdrojem ekonomické jistoty,
dává naším dnům řád a pro některé je
jejich povolání také zdrojem radosti
a potěšení. Jsou také lidé, kteří své
práci dávají naprosté maximum. Pracovní zápal je nabíjí energií a jejich
zaměstnání stojí na pomyslném žebříčku hodnot a priorit na samém vrcholu.
Vše ostatní jde u těchto lidí stranou.
Práce je středobodem jejich života.
Řeč je o workoholicích – lidech, kteří
jsou na své práci doslova závislí. Jak
je poznat? A jaký je život s nimi?
Máte doma workoholika?
Za workoholika je laicky mnohdy
označován každý, kdo má rád svou
práci a tráví v ní mnoho času. Workoholismus je ale doslova označením
pro závislost na práci. Pro workoholiky je práce typicky jejich jediným
důležitým tématem. Celý jejich život

Pátek 27. 8. 2021 od 20.00 hodin na hřišti.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
se točí právě kolem práce a zdá se,
jako by pro ně nic jako pracovní doba
neexistovala. Pracují zkrátka neustále.
Trpí samozřejmě i partner a rodina.
Život s workoholikem
Život s workoholikem je náročný.
Navenek se všechno zdá být dokonalé
– krásný dům s bazénem, udržovaná
zahrada, děti pobíhající na verandě.
Jenže za tím vším se skrývá absence
jednoho z partnerů. Obvykle se jedná
o muže, ale není to pravidlem. Workoholismus se nevyhýbá ani ženám.
Wokoholik veškerý svůj čas tráví
v práci, často se obhajuje větami jako

„Podívej, jak se máme dobře, kdybych
do práce nechodil, tak si takhle nežijeme!“ „Vždyť já to přece dělám pro
rodinu!“ „Teď to ještě musíme vydržet a pak už se budem jenom válet!“
Z těchto vět se ale časem stávají
fráze, na které je druhý partner
alergický. Partnerský vztah chřadne
a rodinný život je značně narušen.
Máte-li po svém boku workoholika
téměř nikdy ho neuvidíte odpočívat.
Zkrátka to neumí.
Jak z toho ven?
Pravidla a hranice: Nastavte
společně nějaké hranice a pravidla.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE SKRBENI

pořádá

3. ročník

21. srpna 2021
místo konání : Sportovní areál ve Skrbeni
zahájení soutěže : ve 14:00 hod
Akci moderuje DJ Láďa Mariánek. Pěna na závěr soutěže.
Bohaté občerstvení zajištěno (pečené makrely, dobroty z udírny)
Srdečně zvou a na Vaši účast se těší hasiči ze Skrbeně.

JEZDÍ K VÁM
POPELÁŘI?

Fotografie a videa z této akce budou použity ve prospěch SDH Skrbeň

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VE SKRBENI

pořádá

28. srpna 2021
místo konání : Sportovní areál ve Skrbeni
zahájení soutěže : ve 14:00 hod
Bohaté občerstvení zajištěno (pečené makrely, dobroty z udírny)
Srdečně zvou a na Vaši účast se těší hasiči ze Skrbeně.
Fotografie a videa z této akce budou použity ve prospěch SDH Skrbeň
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Workoholik možná nebude spontánně
schopen vymýšlet program pro rodinu
na víkend, ale bude-li mít něco přesně
časově naplánováno, je zde větší možnost, že se zapojí.
Hledání kompromisů: Obrňte
se trpělivostí. Hodnoty a priority
workoholika se dost pravděpodobně
liší od těch vašich. Abyste ve vztahu
a rodinném životě byli spokojení oba,
je potřeba najít nějaký kompromis.
Pokud se kompromis najít nedaří,
případně pokud workoholik vztahy
zachránit či posílit nechce, je na místě
také uvažovat o tom, co vám vlastně
vztah s ním přináší a zda v něm chcete
pokračovat.
Řešte problém včas: Workoholikem se člověk nestane přes noc.
Můžete pozorovat, jak postupně začíná
v práci trávit víc a víc času a jak
pomalu rezignuje na koníčky a ruší
s vámi domluvené plány. Pokud se
vám to nelíbí, řešte situaci, co nejdříve.
Dejte najevo, jak se cítíte a co přesně
vám vadí.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka
poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

21. ročník

Oproti jiným rokům je poměrně
vysoký počet občanů, kteří doposud
nezaplatili poplatek za odpad ani
stočné. Jsme za polovinou roku a ve
většině případů je už po splatnosti.
Vyzýváme tedy všechny poplatníky, jichž se to týká, aby svou
povinnost splnili.
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